
ទស្សនៈវិស្័យ ៖ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 

V
isio

n
 :  A

 d
em

o
cratic so

ciety
 th

at d
em

o
cratizatio

n
 in

 p
a

rticu
lar d

em
o

cratic electio
n

s are p
ro

m
o

ted
 an

d
 q

u
alified

 to
 b

rin
g b

en
efits to

 p
eo

p
le. 

 

 

 

   ថ្ថៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ដស្ចកតីប្រកាស្ព័តម៌ាន 
ស្តីពី 

លទធផលស្កិាខ សាលាស្ដម្េងមាា ស្ដ់នោ តឃ ុំទុំរងី ប្សុ្កស្ណ្តត ន ់ដេតតកុំពងធ់ុំ 
ដោយមានការគាំរទពី គណៈកមាម ធិការែុមខ្រវល សរការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដរុក និងអងគ

ការអភិរកសធនធានធមមជាតិ  បានដរៀបចាំសិកាា សាលាសដមលងមាា ស់ដឆ្ន តមួយ សតីពី ការកាំណត់តរមវូការជា
អាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ោច់ស្សយាល ខដលដធវើដ ើងដៅឃុាំទាំរងី ស្សុកសណ្តត ន់ ដែតតកាំពង់ធាំ  កាលពីថ្ថៃទី
២១ ខែមីនា  ឆ្ន ាំ២០១២។ មានអនកមានសិទធិដបាោះដឆ្ន តរបមាណ ៦០ នាក់ (២៥% ជាស្រសតី) ពីរគប់ភូមិកនុងឃុាំ 
ខដលរមួមាន តាំណ្តងសរគមន៍ តាំណ្តងគណបកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ សមាជិករកមុរបឹកាឃុាំ អាជាា ធរ
ភូមិ អងគការមូលោា ន និងរបជាពលរដាដៅកនុងឃុាំបានចូលរមួពិភាកាដៅកនុងសិកាា សាលាដនោះ។ 
របជាពលរដាខដលចូលរមួសិកាា សាលាដសទើរខត ១០០% បានដបាោះដឆ្ន តគាំរទតរមូវការជាអាទិភាពទាំង៥ 

ដៅកនុងឃុាំ ខដលដសនើឱ្យរកមុរបឹកាឃុាំបចាុបបននយកចិតតទុកោក់ដោោះស្សាយ និង/ឬ គណបកសនដយាបាយ
ទទួលយកដដើមបោីក់បញ្ាូ លដៅកនុង កមមវធីិនដយាបាយរបស់ែលួនកនុងការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ខាងមុែ។ 

តម្រូវការជាអាទិភាព ទាំង ៥ ក្នុងឃុាំទាំរងី ម្រកុ្រណ្តា ន ់ខេតាក្ាំពងធ់ាំ 
១. ការសាងរង ់នងិជរួជលុផលវូលាំ  
 សុាំសាងសង់ផលូវលាំរកាលរកួសរករមចាំនួន៣ខែស៖ ខែសទី១ ដចញពីភូមិទាំអរចស់ កាត់ភូមិទាំអរថមី មាន
របខវង១៦០០ខម៉ែរត ទទឹង១០ខម៉ែរត កមពស់១ខម៉ែរត និងដធវើសាព នចាំនួន១ខែស ចក់ដបតុង មានរបខវង១៥ខម៉ែរត 
ទទឹង៦ខម៉ែរត ។ ខែសទី២ ដចញពីវតតកាលដាំរ ី ដៅភូមិរនាម មានរបខវង១៣០០ខម៉ែរតទទឹង៦ខម៉ែរត បាត
ដរកាម៦ខម៉ែរត ែនងដលើ៤ខម៉ែរត កមពស់០,៨ខម៉ែរត។ ខែសទី៣  ដចញពីដដើមភូមិរនទោះ ដល់ចុងភូមិ មានរបខវង
១៥០០ខម៉ែរត ទទឹង១ខម៉ែរត កមពស់១០ខម៉ែរត។ សូមចប់ដផតើសាងសង់ឆ្ន ាំ២០១៣ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 សុាំជួសជុលផលូវលាំចាំនួន៤ខែស៖ ខែសទី១  ដចញពីដដើមភូមិសាំដោង ដល់ចុងភូមិ មានរបខវង១៥០០ខម៉ែរត ទទឹង
៦ខម៉ែរត ។ ខែសទី២ ដចញពីដដើមភូមិកាលដាំរ ីដល់ចុងភូមិ មានរបខវង១១០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត ។ ខែសទី៣ 
ដចញពីដដើមភូមិដខាស ដល់ចុងភូមិ មានរបខវង១៥០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត ។ ខែសទី៤ ដចញពីដដើមភូមិទាំអរ 
ដល់ចុងភូមិ មានរបខវង១០០០ខម៉ែរត ទទឹង៦ខម៉ែរត ។ សូមចប់ដផតើមជួសជុល និងបញ្ា ប់ដៅឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 

ទីសាន ក់ការកណ្តត ល ៖ ផទោះដលែ ១៣៨ ផលូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ែណឌ  ទួលដគក ោជធានីភនាំដពញ រពោះោជាណ្តចរកកមពុជា 
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២. ការខរនើរុាំខធវើបងគនអ់នារយ័ 
 សុាំផតល់បងគន់អនាម័យចាំនួន៣៣៦បងគន់ ជារបដភទបងគន់លូមាន៨កង់ ដាំបូល និងជញ្ជ ាំងស័ងាសី សរមាប់
ភូមិស្សដៅដស្សាងចាំនួន១៣៥បងគន់ ភូមិកាលដាំរចីាំនួន៧១បងគន់ ភូមិសាំដោងចាំនួន៥០បងគន់  ភូមិរនទោះ  
ចាំនួន៤០បងគន់ និងភូមិរនាមចាំនួន៤០បងគន់។ សូមចប់ដផតើមសាងសង់ឆ្ាំន ២០១៣ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 

 
៣. ការខធវើអណ្ាូ ងទកឹ្ 
 សុាំអណតូ ងទឹកសរបុចាំនួន៨០អណតូ ង មានលូសរបុ១៤៤០កង់ និងជដរៅ៩ខម៉ែរត ដោយកនុង១អណតូ ងៗមាន
ោក់លូ១៨កង់ គឺសរមាប់ភូមិកាលដាំរចីាំនួន១០ ភូមិស្សដៅដស្សាងចាំនួន១០ ភូមិសាំដោងចាំនួន១០ ភូមិ
រនាមចាំនួន១០ ភូមិខលងចាំនួន១០ ភូមិដខាសចាំនួន១០ ភូមិរនទោះចាំនួន១០ និងភូមិទាំអរចាំនួន១០។ សូមចប់
ដផតើមឆ្ាំន ២០១៣ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។            

៤. ការខធវើ 
 សុាំផតល់ធុងចាំដោោះទឹកសាំោប់របជាពលរដាខដលមិនទន់មានទឹកសាអ តដរបើរបាស់ចាំនួន៦ភូមិ ខដលមានចាំនួន
សរបុ៤៦៨រគសួារ គឺដៅភូមិកាលដាំរចីាំនួន៨៨ធុង ភូមិសាំដោងចាំនួន១០០ធុង ភូមិដខាសចាំនួន៧០ធុង ភូមិ
ស្សដៅដស្សាងចាំនួន៧០ធុង ភូមិរនទោះចាំនួន៧០ធុង និងភូមិរនាមចាំនួន៧០ធុង។ សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១២ 
និងឲ្យបានឆ្ន ាំ២០១៣។ 

៥. ការខរនើរុាំដីររបទនរងគរកិចច 
 សុាំផតល់លាំដៅោា ន និងដីកសិកមមសាំោប់របជាពលរដាចាំនួន១០០០រគួសារ គឺពរងីកភូមិទាំង៨ ដោយកនុង   
១រគួសារៗទាំរាំ២០ខម៉ែរតx១០០ខម៉ែរត   សរមាប់ភូមិកាលដាំរ ី  ភូមិស្សដៅដស្សាង ភូមិសាំដោង ភូមិរនាម  
ភូមិខលង ភូមិដខាស ភូមិរនទោះ  និងភូមិទាំអរ។ សូមចប់ដផតើមឆ្ន ាំ២០១៣ និងបញ្ា ប់ឆ្ន ាំ២០១៤។ 
មុនដពលបពា្ា ប់សិកាា សាលាមានកមមវធីិរបគល់របាយការណ៍ពីតរមូវការជាអាទិភាពដល់អនកដឹកនាាំគណ

បកសនដយាបាយរបចាំឃុាំ និងរកមុរបឹកាឃុាំ។ 
ដលាក ដសៀ  ដសឿន  តាំណ្តងគណបកសរបជាជនកមពុជា ជារបធានរកមុរបឹកាឃុាំ  បានមានរបសាសន៍

ថា «កនុងនាមែាុ ាំជារបធានរកុមរបឹកាឃុាំ ដលាកនឹងោក់បញ្ាូ លដៅកនុងកមមវធីិវនិិដយាគឃុាំ  ដរើយសូមសនាថា
ដបើគណបកសដលាកឈ្នោះដឆ្ន ត ែាុ ាំក៏នឹងែិតែាំខសវងរកអងគការនានាមកជួយអភិវឌ្ឍន៌ដៅកនុ úងឃុាំរបស់ដយើងខដរ»។ 

ដលាក  ជុាំ ដលៀម តាំណ្តងគណបកសសមរងសុី ជាជាំទប់ទី២  បានមានរបសាសន៍ថា «ែាុាំបានដបតជាា ចិតតថា
ដបើែាុ ាំជាប់ដឆ្ន តតដៅដទៀត ែាុ ាំនឹងែិតែាំជួយទាំនាក់ទាំនងដៅអងគការ និងអងគភាពនានាជួយកនុងឃុាំរបស់ដយើងដដើមបី
ឲ្យមានអភិវឌ្ឍន៍បខនែមដទៀត»។ 

  



ស្ិកាខ សាលាដនោះមានដោលបុំណងឲ្យមាា ស្ដ់នោ តដៅតុំបនោ់ចប់្ស្យាលទទួល ន៖ 
១. ការយល់ដឹងអាំពីសិទធិតួនាទី និងកាតពវកិចារបស់មាា ស់ដឆ្ន តកនុងការខសវងយល់ពីតរមូវការជាអាទិ
ភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវមូលោា ន។ 

២. ផតល់ឱ្កាសឱ្យមាា ស់ដឆ្ន តចូលរមួ ជខជកពិភាកា ដដើមបកីាំណត់តរមូវការអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់
របស់ែលួន។ 

៣. តរមូវការជាអាទិភាពកនុងឃុាំ-សង្កា ត់ ោច់ស្សយាលនឹងរតូវបានចងរកងជារបាយការណ៍ខដលអាច
ឱ្យសិកាា កាមង្កយចងចាំដដើមបចូីលរមួតាមោនជរមញុការអនុវតតន៍របស់រកុមរបឹកាឃុាំ-សង្កា ត់ និង
ការោក់បញ្ាូ លតរមូវការកនុងកមមវធីិនដយាបាយរបស់គណបកសសរមាប់ការដបាោះដឆ្ន តឃុាំ-សង្កា ត់ឆ្ន ាំ
២០១២។ 

 

សិកាា សាលាដនោះក៏បានទទួលការឧបតែមភមូលនិធិពីសរភាពអឺរបុ (EU), OXFAM NOVIB, NPA  
និង  Forum Syd 

1ស្ប្មាបព់័ត៌មានបដនថម្ស្ូម្ទុំនាកទ់ុំនង៖ 
១-ដលាក ប្លង ខបឿត (ម្នតីខផនកបណ្តត ញ និងដវទិកា)    
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
 

២-អនកស្សី ខេង រគុនាា  (ជាំនួយការខផនកបណ្តត ញ និងដវទិកា)   
ទូរស័ពទដលែ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 

 
បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគួរជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន បំ ើ រការ
ប ោះបនោ តបោយបសរ ើ និ្ យុតតធិម៌្តាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់របំ ើម្បើផដល់ពត៌
មាន ល់អោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប្កតការ ៍របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្ទំ្ ផដល់នូវ
រ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលទូំលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្
ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថន័យម្ន ណំាក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំនិ្បវទិកាសាធារ ៈកោុ្បាល
បំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិច្ការនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះបញូ្លប ើម្បើឱ្យ
មានការហ្វកទរម្្់  ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោ ត រពម្ទំ្ ផដល់នូវរ យ
ការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកសពួកបៅបលើការ
បំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោ ត។ 
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